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Vitocal 333-G to nowa, kompaktowa pompa cie-
pła typu solanka/woda, ze zintegrowanym zbior-
nikiem wody użytkowej, wykonana w technolo-
gii inwerterowej. Zmienna wydajność sprężarki 
niesie za sobą szereg korzyści. 
Pierwsza korzyść to idealne dopasowanie mocy 
grzewczej do aktualnego zapotrzebowania bu-
dynku, co zapewnia optymalne czasy pracy  
i stabilną temperaturę utrzymywaną w pomiesz-
czeniach. 
Druga korzyść związana jest powierzchnią zabu-
dowy. Modulowana moc pozwala, w większości 
przypadków instalacji, na wyeliminowanie bufo-
ra wody grzewczej i zaoszczędzenie dodatkowe-
go miejsca w kotłowni. 
Trzecia to wyjątkowo cicha praca. Urządzenie  
generuje podczas pracy na mocy minimalnej 
zaledwie 30 dB(A), a to mniej niż poziom tła  
w domu. Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzysta-
nie doświadczenia z pomp ciepła powietrze/woda  
i wprowadzenie trybu nocnego. 

Pompa ciepła podczas zdefiniowanego okresu 
czasu (zazwyczaj w nocy) ogrzewa wodę użyt-
kową ze redukowaną mocą, przez co generu-
je zaledwie 34 dB(A) mocy akustycznej, aby nie 
zakłócać ciszy nocnej i osiąga najwyższą moż-
liwą efektywność pracy. Zintegrowany zbiornik 
wody użytkowej o pojemności 220 litrów zapew-
nia 306 litrów wody o stałej temperaturze 40°C, 
oraz najwyższą na rynku efektywność ogrzewania 
wody η(wh) = 127% (klasa A+). w pakiecie z pom-
pą ciepła dostarczana jest bramka internetowa  
Vitoconnect 100 OPTO2 umożliwiająca sterowa-
nie i nadzór nad pompą ciepła z dowolnego miej-
sca na ziemi przez aplikację ViCare.

Vitocal 333-G w skrócie
• Kompaktowa pompa ciepła solanka/woda  
z technologią inwerterową 
• Moce grzewcze: 1,7-8,6 kW i 2,4-11,4 kW (mo-
dulowana) 
• Komfort ciepłej wody dzięki wysokiej tempera-
turze osiąganej bez użycia grzałek oraz wysokiej 
wydajności poboru wody zasobnika c.w.u. o po-
jemności 220 litrów 
• Niskie koszty przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej dzięki najwyższej na rynku klasie efektyw-
ności A+
• Temperatura ciepłej wody użytkowej do 60°C 
bez dogrzewania elektrycznego 
• Niskie koszty ogrzewania pomieszczeń dzięki 
wysokiej wartości sezonowej efektywności ener-
getycznej SCOP do 5,43 (klimat zimny, zastoso-
wanie niskotemperaturowe) 
• Wysoka wartość współczynnika efektywności 
COP do 4,8 (B0/W35), wg najnowszej aktualiza-
cji normy EN 14511:2018 

Kompaktowa centrala grzewcza 
z pompą ciepła i technologią 
inwerterową optymalnie 
odpowiada potrzebom 
grzewczym nowych budynków 
jednorodzinnych. 

VITOCAL 333-G – wysOkA wydAjnOść dzIękI 
nOwOCzesnej TeChnOLOGII InwerTerOwej
Kompaktowa centrala grzewcza z pompą ciepła solanka/woda

Przejdź  Więcej o Vitocal 333-G
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